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Opzet van de serie
Titel: In gesprek met de Bergrede

Avond 1: hoe past de rede bij Jezus’ missie en de (eerste christelijke) gemeente?

Avond 2: hoe lezen Joden en hindoes de Bergrede?

Avond 3: hoe pas ik de rede in, in mijn eigen leven?

Voorbereiding en huiswerk

Vervolg: Bijbelstudies voor miniwijken



Opzet van de avond

1. Ervaringen van afgelopen week

2. De geldigheid van de Bergrede

3. Geestelijk Bijbellezen

4. Oefenen

5. Afsluiten en evalueren



Sinds vorige keer

Matteüs 6,19-21: “Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot 
en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel 
schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar 
breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook 
je hart zijn.” 



Geldigheid beperken?

1. alleen bedoeld om te laten zien hoe zondig we zijn

2. alleen als gezindheidsethiek (liefde)

3. alleen voor persoonlijk leven christenen, niet voor de samenleving



Het belang van de Bergrede
1. 5,3-12: De houding van een christen

2. 5,13-16: De invloed van een christen

3. 5,17-48: De oprechtheid van een christen

4. 6,1-18 De vroomheid van een christen

5. 6,19-34: Het ideaal van een christen

6. 7,1-20: De relaties van een christen

7. 7,21-27: Het engagement van een christen



Waarom bezig blijven?

“Zaai een gedachte en je oogst een daad; zaai een daad en je oogst 
een gewoonte; zaai een gewoonte en je oogst een karakter; zaai een 
karakter en je oogst een bestemming.”

Charles Reade (8 juni 1814-11 april 1884, een Engelse 
romanschrijver en toneelschrijver)



Galaten 6,7-10

“Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal 
hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst 
de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het 
eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te 
geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de 
tijd daarvoor gekomen is. 

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede 
doen, vooral voor onze geloofsgenoten.”



Geestelijke lezing van de Bergrede

LEES: zorgvuldig, aandachtig, herhalend lezen wat er staat

LUISTER: zoeken naar wat de Geest tot je wil zeggen

LEEF: daadwerkelijk in praktijk brengen wat je gelezen en gehoord 
hebt

Lezen en luisteren via de Lectio Divina



Lectio Divina
1. Lezen (lectio): je leest de korte bijbeltekst herhaaldelijk en 

zorgvuldig, op zoek naar de woorden die je op dit moment 
speciaal raken

2. Mediteren (meditatio): je denkt na over die woorden en verbindt 
ze met je leven, je ervaring, je gevoel

3. Bidden (oratio): je spreekt met God en zegt wat er in je leeft

4. Rusten (contemplatio): je bent aandachtig stil in Gods 
aanwezigheid



Oefenen

“Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede 
daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” 

(Matteüs 5,16)



Plannen maken
Wat ga je met de ervaring van deze cursus doen in de toekomst?

1. Voor jezelf

2. Met anderen

Terugkomavond?



Evalueren

Wat waardeerden jullie in deze cursus?

Hoe kan de cursus nog verbeterd worden?


